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 Oddział PTTK w Kozienicach 
zaprasza na 

 
 

VI Turystyczny Sylwester z PTTK  
 
 
 
 

Ignacówka – Dobieszyn 
 
 
 

 

28 grudnia 2019 r. 
 

 
 



 
CELE RAJDU 

 popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa  

 popularyzacja czynnego wypoczynku 

 zdobywanie odznak turystyczno–krajoznawczych 

 promocja Nodric Walking 

 

ORGANIZATOR 

PTTK Oddział w Kozienicach 

 

TERMIN I PROGRAM RAJDU 

Rajd odbędzie się w dniu 28 grudnia 2019 r., bez względu na pogodę 

 

930  wyjazd sprzed Ogrodu Jordanowskiego ul. Kochanowskiego 

w Kozienicach 

930 – 1000   przejazd na trasie Kozienice – Ignacówka (trasa Kozienice-Warka) /20 

km/ 

 

1000 – 1230 przejście piesze szlakiem zielonym  na trasie Ignacówka – 

Nadleśnictwo Dobieszyn /8,5 km/ 

 

1230 – 1400 zakończenie rajdu: ognisko turystyczne i konkurs krajoznawczy 

z nagrodami 

 

 

 

Po zakończeniu rajdu powrót do Kozienic.  

 

 

Kierownictwo Rajdu: 

 Kierownik rajdu  Mirosław Mazur PTP10799 

 Sekretariat  Maria Gola 

 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 zgłoszenia do dnia 20 grudnia 2019 r.  

możliwość zgłoszeń po terminie tylko drogą mailową do dnia 27 grudnia 

do godz. 12.00 wraz z dowodem wpłaty wpisowego na konto, ale bez gwarancji 

pełnych świadczeń 

 osobiście w siedzibie Oddziału /karta zgłoszenia w załączeniu/ 

 pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl 

 wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości: 

 20 zł – członkowie PTTK 

 30 zł – pozostali uczestnicy 

Wpisowe można wpłacić osobiście w siedzibie Oddziału lub na konto: 

 Pekao SA nr 57 1240 5862 1111 0000 5103 6496 

 z dopiskiem „Turystyczny Sylwester” 

 młodzież i dzieci uczestniczą w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna 

 opiekunowie grup szkolnych biorą udział w rajdzie bezpłatnie 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

 pamiątkowy znaczek rajdowy dla każdego uczestnika 

 przejazd autokarem na trasie Kozienice – Ignacówka i Dobieszyn – Kozienice 

 gorący posiłek na zakończeniu rajdu 

 nagrody w konkursie krajoznawczym 

 ognisko turystyczne  

 instruktor Nordic Walking na trasie 

 potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Turysta Przyrodnik 

 Ubezpieczenie NNW 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 

2. Osobom, które nie zgłoszą się na trasę, nie przysługuje zwrot wpisowego 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń 

organizatorów imprezy. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwe jest skrócenie programu. 

 
Do zobaczenia na trasie! 

 

mailto:ino.protektory@interia.pl?subject=Zgłoszenie%20na%20Zlot

